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                                   ٢٠١٦/ ١٨/٧                                                                                 کانديد اکادميسين سيستانی:ليکوال
  زلمی کرزی: ژباړن

  ډاکټرکاکړ ولی خپلواکي،پاچا امان � 

  او مشروطه غوښتونکي تخريب کوی؟
  )لمړی برخه(

  

  :يادونه
چرا داکتر (په افغان جرمن پورتال کی دمحترم کانديد اکادميسين سيستانی صاحب مقاله 

) کاکړ،استق.ل، شاه امان �  و مشروطه خواھان را تخريب ميکند؟

په رښتيا . ډيره په زړه پوری ليکنه ده ،ترسر ليک /ندی ما ولوستله

 کارنامو او اقداماتو ته چی غواړی د امانی دوری پرمھمو ھغو افغانانو

په تيره بيا . ګتور دی ځان پوه کړی، د دغی مقالی لوستل ډير باندی

بازنګری دوره امانی وتوطيه ھای (ډاکټرزمانی صاحب کتاب  دښاغلی

ديو مھم فرھنګی او تاريخی خدمت په ) انګليس عليه حکومت امانی
تاينی ه يی روښانه کړه، دقدر او سڼامانی دوری تياره پا توګه چی د

  . وړ بولم

زما په اند دافغانستان په د ننه او بھرځوانانو او راتلونکی نسل ته، 
بايد تاريخی مستند حقايق وليکل شی،او د دوی افکار په جعلی ليکنو 

  ړپوھاند حسن کاک                                                                              !بايد مغشوش نشی

غلی سيستانی صاحب يی کور ودان چی ھر وخت د ھيواد د بی ھويتو او پرديو ګوډاګيانو د ښا
ټينګ و/ړ دی او بی ساری قلمی مبارزه کوی او خپلو ھيواد والوته تاريخی حقايق  په مقابل کی
څخه ده ته په دغه فرھنګی خدمت کی / زيات سرلوړی او برياليتوب  د لوی خدای. روښانه کوی

و مشروطه ن �  اتر کاکړ،استق.ل، شاه امچرا داک(د ښاغلی سيستانی صاحب نوی مقاله ما . غواړم

ګرانو لوستونکی دغه  په زړه پوری  ھيلمن يم چی. په پښتوژبه وژباړله) خواھان را تخريب ميکند؟

ليکوال .ګټه واخلی مقاله په دقت سره ولولی او ورڅخه دخپلو تاريخی معلومات په بشپړولو کی

دډکټر کاکړکتاب ! ګرانووطنوالو(ږکال ھم د داکټر کاکړ پريوکتاب باندی، يوه په زړه پوری مقاله پروس

تر سرليک /ندی کښلی وه، چی ھغه ما په پښتو ژبه وژباړله او ) دخپلوماخذو دلست څخه ايسته کړی

خپره ډاکټزمانی صاحب په يوه رساله کی ھم  ټولنيزو رسنيوته می وسپارله چی وروسته د ښاغلی

  .ښاغلی تل ترتله په ښه نوم پايی: روغتيا غواړم څخه د ليکوال س.متيا او د لوی خدای. سوه

  ٢٠١۶/ ٧/ ١٥           زلمی کرزی                                                                    

 

          تا شخص سخن نګفته باشد
  نرش نھفته باشدــــعيب وھ 

  )ړی خبری نه وی کړی، دھغه عيب او ھنر پټ ویترڅوچی س(
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  : دی ته خيانتيت انسانتحريفد تاريخ 

پوھاند ( د خپلی مقالی په پنځمه برخه کی» يی مل وی خدای دی «ډاکترزمانی دھيواد پياوړی او پوه څيړونکی

يی،   تر سرليک 6ندی )کیحسن کاکړنابغه او ستر کاشف او يا د معاصر افغانستان د تاريخ لوی جعلکار او تحريف کون

    .ښکي?ک دګټو د وکيل په توګه او د افغانستان د ملی وياړونو پرضد ثابت کړی دی پوھاند کاکړ د انګريزی

د ډاکټر کاکړ د څھری پيژندل ټولو وطنپالو، خپلواکۍ . ډير مثالونه يی د ده  دليکنواو کتابونو څخه راوړی دي 

  . زياته اړينه دهغوښتونکو او د ښکي?ک ضد کسانو ته

 :ټکو کی خ?ص کړ ډاکټر زمانی د خپلی مقالی په پنځمه برخه کی د تاريخ د دغه جعلکار مټ په 6ندی

په ) اسنادو(ښاغلی داکټرحسن کاکړ د دغه قلم د کره کتنی د مخه پخپل کتاب کی په ډير مھارت د 6سوندونو «

صيت  د وژلو په اړوند د مشروطه غوښتونکو او جعلکاری کی کوښښ کاوه، چی  دغازی امان K خان  دشخ

يی ليکی  او وايی په انګريزی جاسوسانو  ھغه څه چی دی. څرګندونه کړی ده استعماری ضد ملګرو په باره کی داسی

او ) مومند (منشی علی احمدخان شاليزی: او مامورينو اړه نلری، بلکی د نظر دخاوندانو او معلوماتی کسانو خبری لکه

وروسته تر ھغه چی د ښاغلی . شيخ محبوب علی او عزيز ھندی ته دي:لکه ) د دښمنانوم?تړی(مان K خاندغازی ا

يی وايی تکرار او دانګريزی فساد، شراو وران  کاکړد رسوايی تشت له بام څخه را ولويد، وليدل سوه ھغه څه چی دی

  ]١[».ل په ډول تبديل سوی دیھغه نور دانګريزانودښکي?ک د يوه مدافع وکي. کاريوتلبليغات دي

د کاکړ تاليف دھيواد دپوه او » پاچا امان � واکمنی ته يوه نوی کتنه «ما په رښتيا سره تر ھغه وخته چی د

نوميالی شخصيت داکتر زمانی لخوا کره کتنه نه وه ليکل سوی، او د رسنيو دلوستونکو په اختيار کی نه وه، ډاکټر 

ما دښاغلی زمانی مستنده او چی او د تاريخ د استاد په توګه ډير درناوی درلود، خو وروسته کاکړ ته د يو تعليم يافته 

معتبره کره کتنه د پوھاند کاکړ پرکتاب باندی ولوستله،زما ټول اخ?ص او درناوی له ده څخه و6ړ، ځکه ماته ثابته 

دی چی ) شيخ علی محبوب( صلی ليکوال يیکتاب چی د کاکړ دکتاب اصلی سرچينه وه، ا) زوالامان �د (سوه چی ده 

په کابل کی د انګريزی جاسوسانو څخه وو او ډاکټر کاکړ د کتاب د ليکوال د پيژندلو پر ځای د منشی علی احمدخان 

  .شاليزی د نوم او د انګليس د يو جاسوس ليکنی په پوھيدلو سره پخپل اثر کی لوستونکو ته ښودلی دي

د پاچا امان K واکمنی ()محتوا(څخه څرګنديږی چی د کتاب منځپانګی  د کره کتنید کاکړ پرکتاب د داکټرزمانی

  .ګټونکی پاچا امان K پرضد ليکل سوی ده سل په سل کی د دوھمی مشروطی او دھيواد د خپلواکۍ) ته يونوی کتنه 

لی زموږ دھيواد ھغه شی چی ما او ھر وطنپال انسان او دھيواد خپلواکی غوښتونکی غمجن کوی، دادی چی و

ډير کلونه يی د کابل پوھنتون د تاريخ استاد وو، داسی خيانت وکړی او  د تاريخ په حق کی د داسی سړی لخوا چی

داسی کار يی د تاريخ مينوالو اوشاګردانو ته کړی دی چی د ډاکټرزمانی دکره توب له مخی جعل او ښکاره د تاريخ 

  .تحريف شميرل کيږی

ھغه کسان چی د تاريخ په .  انسان ته خيانت او دبشريت عقل او منطق ته سپکاوی دید تاريخ جعل او اړونه

وی او تاريخی واقعيتونه په ناسم ډول څرګندوی، خاين او ) فريب(تحريف کی زيار باسی او ھدف يی خلکو ته دروه

  .بی وجدانه انسانان دی

او بيا په کندھار کی د احمدشاه بايا په ښونځی ته شامل  حسن کاکړ په اصل کی لغمانی دی،ھغه په لغمان کی

څخه ليسانس  د کابل پوھنتون د ادبياتو دپوھنځی. ليسه کی او وروسته دکابل په دارالمعلمين کی درس لوستلی دی

 کلونو وروسته د ١۴څه موده يی په پښتو ټولنه کی دنده ترسره کړيده او بيا انګلستان ته و6ړ او د.تر6سه کړی دی

   او د ادبياتو او بشری علومو په ]٢[دانګلستان څخه افغانستان ته راغی) ١٩٧٤(ګه کی د ډاکتر په نامه تاريخ په څان
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  .پوھنځی کی د تاريخ داستاد په توګه شاګردانوته د افغانستان د معاصر تاريخ تدريس کاوه

باره کی غوره خبره ارواښاد ډاکټر رضوی غزنوی د تاريخ ټولنی د آريانا دمجلی پخوانی مسوول مدير،په دغه 

د سلطان  رضوی .»ډيرناوړه جنايت تر درواغو بل څه نسته د تاريخ په ککړتيا او د تاريخ په حق کی «:لری او وايی

جعل او په تاريخ کی  «:يوه ارزښناکه خبره راوړی او وايی مسعودغزنوی د دربار د نامتو مورخ ابوالفضل بيھقی

  ]٣[».يو ناروا کاردیتحريف 

! ګرانو ھيوادوالو« :مانی د کره کتنی د لوستلو وروسته  او د بيھقی دخبری په عقيده، ما ھم يوه مقاله د ډاکټرز

تر سر ليک 6ندی  د کاکړ  »!ړی څخه ايسته کو د خپل ماخذ)دپاچا امان � واکمنی ته نوی کتنه (د ډاکتر کاکر کتاب

دانی کی باطله ?ين کی خپره سوه او د کاکړ کتاب می په او په افغان جرمن آن ،کی وليکله قبيح د تحريف ليکنو په ټ

  .واچاوه

ما د مخه د داکتر کاکړسطحی ليکنی او کره کتنی چی د مير محمدصديق فرھنګ او دغبارپر تاريخونو ليکلی 

غلی و تاريخ پوھانو د پلويانو لخوا د ټينګو ځوابونو او ټکولو 6ندی راو او دا چی ھغه دھيواد د د،دی، لوستلی دي

غازی ) ګټونکی ګورم ھغه يو ملی ضد سړی او د ھيواد د خپلواکۍ وو،زړه می د ده پرحال وسوځيد، خو اوس چی

دښمن را ووت، له خپل ځان سره وايم چی ھغه ټکول او ټرټل يی حق وو،کاشکی د مخه تردی زه د ده ) امان K خان

  .وایځوابونه به می ورکړی چی کلک په خاينانه نيتونو خبر وای، 

دښاغلو زمانی او سيستانی  (څخه چه په يوه ويب سايټ کی د کاکړ د آخری ليکنی «:ډاکټرزمانی وايی ښاغلی

ترسرليک 6ندی خپره سوی ده، په ښکاره ليدل کيږی چی د خپل اثر په اخذونو اوسرچينوښودلو ) دليکلو په باره کی

ره کوښښ کړی دی چی دغازی امان K خان دتورنو ھغه دغه ځل ھم په ماھرانه او پوھاوی س. کی نا خبره نه دی

،مشروطه غوښتونکو او دامانی نھضت د انګليسی ضد پلويانو د دليل د ښکاره کولو لپاره يوی  بلی ورته ليکنی ته 

ھغه بياھم په بل جعل او چل ول کی ھڅه . تر سر ليک 6ندی دليل پيدا کړی دی »دغازی امان K خان زوال« :لکه

دريځ او دھغه وڼډه دامانی دوری په سياسی پيښو او مقصدونوکی پټ  )عزيز ھندی(ی د ليکوال د اصلی ھويت کړيده چ

  ]٤[».وساتی

 لکه کشميری موھن عزيز ھندیډاکټرزمانی په استادانه څيړنه او غور سره پخپله کره کتنه کی ثابته کړيده چی 

او وروسته .  ھڅونه دھندی کډوالو سره کابل ته راغلی وواو د انګريز په. 6ل د انګريز له پوخو جاسوسانوڅخه وو

دپاچا . څخه دپاچا امان K خان سره پيژندګلوی پيدا کړه دھندی انق?بيانوپه ډله کی شامل سو، او بيا يی له دغی 6ری

دامان K  (يی ای کیاو دخپلی دندی په پ. افکار، نظريات او دھندی انق?بيانو دفعاليتونو راپورنه يی انګريزانوته ورکول

  .کتاب دانګريزی بادارانو د خوښی لپاره وکيښ) خان زوال

 کاله وروسته دھيواد دتاريخی ط?يی دوری په اړوند ھغه ٨۵) دوھم ھندی عزيز(دادی اوس ډاکټرکاکړدغه 

دغازی امان . کتاب چی پخوا د فرھاد ظريفی لخوا  ژباړه سوی دی،  ډآکټر ھمدغه کتاب خپل يو مھم ماخذ  ښودلی دی

  . K خان د دوھمی مشروطی غورڅنګ، د امانی رژيم د تخريب لپاره او دھغه رژيم مخالفانو ته وړاندی کړی دی

اوس ھم » !لکۍ می: څوک دی؟ وی ويل څخه يی وپوښتل چی شاھد دی دګيدړی«: مشھور متل دی چی وايی

6سوندونه وړاندی کړی، چی  داسیوب د ردولو لپاره څخه پوښتنه کړيده څو دخپل کتاب د ثقه ت ډاکتر زمانی د کاکړ

دھندی عزيز کتاب ) منشی علی احمدخان غزنوی (يعنی خو ھغه د کتاب د ثبوت پرځای! د باور وړ ویلوستونکو ته 

خو دغه ځل ھم بخت  د ده سره ياری ونکړه او تير يی په خطا تيروت او عزيز ھندی ھم د انګليس . شاھد راوړی

   نو پدی توګه پوھاند په لجاجت سره پخپله ادعا تينګار کوی او دغه لجاجت دا څرګندوی چی. س راووتمخبر او جاسو

  !ښاغلی پوھاند پخپلو بوټوکی ريګ لری او په زړه کی غل دی
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څو دافغانستان د تاريخ ځ.نده  ډاکتر کاکړ بيله د ملت له حيا څخه، د انګريز د ګټو دفاع کوی او زيار باسی

او ملی ضد جعل کاريو او بابيزو د/يلوسره غواړی ھغه دروښان فکری، نوښت، . مانی دوره تخريب کړیدوره يعنی ا

يوه نامطلوبه او د ؤلس ضد دوره ثابته کړي، امانی دوره بی ارزښته شميرل  ښووني دپوھنی پراختيا او خپلواکې
و پلرونوپه وينو تر /سه سوی ده، په دھيواد دخپلواکی سپکاوی دی،خپلواکی د دغه ملت د جنګياليو نيکه ګانو ا

که موږ دھيواد په تاريخ کی دغه دوره . حقيقت کی د امانی دوری بی اھميت کول، د دغه ملت دتاريخ سپکاوی دی

ْ اص. موږ تاريخ نلرو څو زموږ زامن ،يښتوب ملی دوره، اوښتون غوښتونکو او رنانس وياړ ونه بولووخپل ملت ته 

  .ھغه زده کړی

 ځای کی د دويمی مشروطی غورځنګ چی دع?مه محمود طرزی په 6ر اکړدخپلو ليکلونو په ھيڅډاکټر ک

دع?مه حبيبی له خوا په چی کتاب ھغه  ښوونه او ھلو ځلو سره دھيواد خپلواکی تر 6سه سوه، يادونه نه کوی او حتی

تونکو دخطرونو او ګواښونو بيان ھم دغه باره کی ليکل سوی دی، او په ھغه کی داستبداد قربانيانو او مشروطه غوښ

حبيبی، غبار، پوھنيار سيد مسعود، او پوھاند سيد سعدالدين ھاشمی او ع?مه چی  نو دا. سوی دی، ھم يادونه نکوی

  .نورو ھره ليکنه چی د مشروطه غوښتونکوپه باره کی کړيدهُ، کيسه او يا درواغ دی

 کی دعلميت له پلوه دښکي?ک او استبداد پر ضد مبارزه کی، ډاکټر کاکړ، دھيواد په تاريخ په داسی حال کی چی

ع?مه حبيبی د پاچا امان K خان او د دوھمی مشروطی . دغبار او ع?مه حبيبی دپښو خاورو ته نسی رسيد6ی

 کی چی په دوھمه مشروطه کی، په لمړی ليکه: بايد د يوه بی طرفه شاھد په توګه  وليکم « :دمبارزی په باره کی ليکی

 مھم غړی او نور په کښته ليکو کی تر ھغه وخته چی سياسی واک تر6سه سوی نه و، د دوی مخلصانه ھاند او ھلی

بايد د سرښندونو څخه يی مننه وسی، زوړ او وروست رژيم ړنګ سو او د نوی افغانستان . ځلی دستاينی او قدر وړ دی

دغه پي?مه د افغانستان په .  6س ته راغلل]٥[)  مبدا١٠(ند  او د دوی په ھاند او زيار د نوی ژو.بنسټ کښيښودل سو

  .ډول د امانی دوری لس کاله د دغه ھيواد نيک اوښه وخت ګنل کيږی په ھمدی. تاريخ کی نه ھيريدونکی ده

د ھيواد د خپلواکی بخښونکی، د خلکو خير غوښتونکی، زړه سواند او يو ) عليه الرحمه(خو امان K غازی

يی زياته پاملرنه او  په 6س راوړنه کی)مبداءدلسو(وو چی د خلکو او ھيواد سره يی مينه درلوده او مخلص ځوان 

ت?ښ کاوه، نو ھغه به دافغانستان تاريخ په نيکو يادوی او راتلونکی نسل بايد د ھغه د چارو او کړونو ستاينه وکړی او 

  ]٦[».تل به يی نوم په نيکود دوی سره وي

څخه چی د دوی د مبارزو او  مشروطيت دغورځنګ ه د افغانستان په  معاصر تاريخ کی دزه نپوھيږم چی ھغ

سر ښندنو پايلی د افغانستان خپلواکی وه، شاګردانوته کوم انځور ورکړی وی؟ او پر افغانستان باندی د انګريز د 

ه د ليکلنو څخه يی جوته يرغلونواو تيريو او د دوی ماتی شاګردانو ته کوم برداشت او څه تعبير ورکړی وی؟ ځک

ښه نو ھغه له . وطنپالنې، خپلواکۍ غوښتنه او ملی خپلواکۍ ده ته اھميت او ارزښت نلری:کيږی چی کومی مقولی لکه 

ځله انګريزانو ماتی شاګردانوته بيان او تدريس کړی  کومی زاويی او له کوم نظرڅه د افغانستان د خلګو لخوا دری

  .دی

ر کاکړ د ليکلنو څخه څرګنديږی چی ھغه د انګريز حيثيت او اعتبارته نسبت د د ھيواد څخه بھر د ډاکټ

نو له ھمدغه انګريز مشربی له کبله د ميوند په جګړه .افغانستان د خلګو سرښندنو ،حيثيت او غرورته ترجيح ورکوی

غواړی د ميوند په جګړه کی . ښځو د وطن پالی او زړورتوب د سمبول څخه ډډه کوی کی د قھرمانی م?لی،  د افغانی

ښوونکو  د پيغلی م?لی د نه شتون له امله د افغانانو د برياليتوب اھميت په صفر کی ضرب کړی، څو د انګريزی

نوميږی، تر اوسه  د دغه )مندآباد (په داسی حال کی چی د اتلی م?لی کلی د ميوند په ولسوالی کی. زړنوخوشحاله کړی

  .شھيده م?لی په خټه خوګيانی وهکلی سپين ږيری خاطری لري، 

  يی بولی، څو د افغانستان خلګ د يو  ھمدارنګه ډاکټر کاکړ، سيد جمال الدين افغانی، افغان نه بولی بلکی ايرانی
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مبارز او نابغه زوی وياړ چی عمريی د اس?می ملتونو په ويښتيا او د بريتانيا د ښکي?کی ستم پر ضد د خلګو يووالی 

څخه بيا ترمصر ،ھند،ايران،شام،روسيی او انګلستان پوری د ده د  د ترکيی. وو، بی برخی کړیته ځانګړی کړی 

يی خلګ داستعمارپه شړلو او دانګريز د6س پوڅی ظالمو واکمنانوپه پو پنا کولو کی  کینوتبليغاتو ډګر و، په ټولو ځايو

  .پاڅون ته رابلل

اړ کړ له ) ع?مه محمود طرزی (يو دشاګردانو څخه يی چی د سيد جمال الدين افغانی د نظرياتواغيزمنتيا وه 

او د دغه . دجريدی په خپرولو 6س پوری کړی) سراج ا6خبار افغانيه(څخه خپل ھيواد ته راسی او د) سوريی(شام

څراغ په رڼا کی په انګريزی ضد ويښتيا کی ، دھوښيارو او وطن پالو ډله يی جوړه کړه او د سيد ھيلو ته يی دعمل 

د سلطی  دانګريز) جھاد(مه ور واغوسته، دامير حبيب K تر وژلو وروسته چی خپلواکی ته يوازنی خڼډ وو، پاڅونجا

ښکي?ک اړ کړ چی د افغانستان خپلواکی په رسميت وپيژنی او دھيواد  يی انګريزی کی څو په پای .پرضد راوخوځاوه 

  .څخه 6س واخلی د بھرنی سياست د مداخلی

. رکاکړ د موضوع د منشا او اصل په پوھاوی سره غواړی سيد جمالدين افغانی ھم تخريب کړیھمدارنګه ډاکټ

په داسی .]٧[ګرانښت لږ سی يی  په افغانانو کیترڅودلته او ھلته په خصوصی محافلو کی ھغه ايرانی معرفی کوی 

ډاکټر سيد خليل ھاشميان . نکی ووحال کی چی سيد جمالدين افغانی دسيد صفدر زوی دافغانستان دکڼړ داسعدآباد اوسيدو

په دغه  . سيد ته منسوب ديوی کورنی غړی دی. څخه چی تر اوسه ژوندی دی د سيد ھاشم خان کڼړی او6ده او کورنی

  .اړه يی مقالی او غوره معلومات وړاندی کړی دی

نوم )سيدعلی ترمذی(با  کی د سيد جمال الدين نيکه پيربا)افغانستانتاريخ مختصر (پخپل کتاب پوھاند حبيبی ھم 

 اټک او کابل د بابر د زوی ھمايون په واکمنی کی ھند ته راوستل سوی دی او وروسته دظھيرالدين يادوی چی د 

  ]٨[. سو)مقيم(په مينځ کی ميشته ورشوګانو

  .په سيمه کی داعتبار او زيات نفوذ خاوندان دي) پشد(يی د کڼړ په و6يت کی د  ځينی کسانی د او6دی

يو سيمنار د سيد جمال الدين افغانی د افکارو او نظرياتو د  ودخان د جمھوريت په وخت کی په کابل کید دا

ټول بھرنی او داخلی د نظرخاوندان د سيد په افغانيت شکمن نه وه، د داکتر اکرم عثمان . په ھکله جوړ سوی و پيژندلو

ر، د سيد جمال الدين افغانی پخپل خط او کتابت سند د داکتر ايرج افشا(په خبره حتی دسمينار يو ګدون کونکی ايرانی

دا زباده سوه چی ھغه کتابت او خط پخپله د سيد و چی خپل ځان،يي افغان ښودلی  .سمينار ګډون کوونکوته ښکاره کړ

 لخوا د کابل پوھنتون  په زړه کی ودان سوی دی ، د دولتسيد جمال الدين افغانی  پرتمين قبر چی د مصرد  .).وو

 که سيد جمالدين  افغان نه وای   او ايرانی  وای ، د ايران دولت  ھيڅکله  ،فغاني ژوندی شاھد گڼل کيږی  بيله شکها

د ثبوت لپاره ( .ښخ کړی يی اجازه نه ورکوله چی ھډوکي  يی له  ترکيي څخه  افغانستان  ته راوړی او په کابل کی

  :نک کی  دريمه برخه په 6ندی لي- وګوری دښاغلی لمر مقاله

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_ahsan_said_jamal_ludin_afghani.pdf(  

  

 غواړی د افغانستان د تاريخ  د  ملی مبارزو ات?نو په تخريب سره، ړکو په يادولوسره ، داکتر کاکټد پورتنيو 

جوته . زده کړی لپاره کوم شی پاته نه سی د  د زامنو دڅو د ھيوا په واقعيت کی  د ھيواد تاريخ بابيزه څرگند کړی

خبره ده ھغه ملت چی تاريخ نه لری په آسانی سره  د پرديو يوغ پرخپلو اوږو ايږدی او د  پرديو مريي توب او 

  .،دادی د کاکړ د ليکنو اصلی پيام چی زمونږ د  تاريخ  د دښمنانواو انگليس  غوښتنه ده  قبلویمزدوری

پوھاند حسن «مقالی په ليکلو سره  ) انتقادی  (غه  پوه ملی شخصيت ، داکتر زمانی د نوی نيوکيزیلکه نيکه مر

ر کاکړ ټاکډژر  د  تر سر ليک 6ندی  ، ډير » د افغانستان  معاصر تاريخ جعل کار  او تحريف کوونکی .........کاکړ

   ر زمانی د مقالو لړی دکاکړ د چټياتوټاکډد .  سوهريز وفا دار نوکر ھيوادوالو ته ور ويپژندلګڅھره دغه د ان ضد ملی
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  .په ځواب کی په افغان جرمن آن?ين پورتال کی لوست?ی سی

  

  !داکتر کاکړ د انگريزغچ د افغانستان د  تاريخ څخه اخلی

حسن کاکړ  د پښتو ټولنی لخوا  د لوړو زده کړو لپاره لندن « : داکتر رضوی غزنوی ، د کاکړ په باره کی ليکی

  ]٩[»)١٩٧۴-١٩۶١)(ته وليږل سو او څوارلس کاله ھلته  پاته سو  څو ماستری او دکتورا يی واخيستله

څوارلس کاله د ظاھر شاه په واکمنی کی په انګلستان کی حقيقت ولری ،نو کو6ی سو  دغه پوښتنه  که د کاکړ

د نورو کسانو په ) تحصيل بورسد (وکړو آيا څوک وي?ی سی چی د  ظاھر شاه په پاچاھی کی داسی ط?يی چانس 

   .برخه ھم سوی دی ؟ فکر کوم  داسی بورس دھيڅ افغان په برخه بيله کاکړ نه دی سوی

يو  کله چی ھيواد ته راغی، نوموړي ونسو کړای .صفر خو د افغانستان د  خلکو دپاره يی پايله څه شی ده ؟

جنبش (د ع?مه حبيبیيا ) در پنج قرن اخير انستانافغ(د  فرھنگ يا  )رمسيرتاريخافغانستان د(علمی کار دغبار 

حتی د افغان ، افغانستان ، پټان او پښتون  د نومونو   .ټولنی ته وړاندی کړی افغانی،ھم وزن ) افغانستاندرمشروطيت 

 افغان و( زما دمقالی علمی شھکار شميری،خپل ھغه رساله چی کاکړيی . يی ھم د پام وړ کار نه دی کړی په باره کی

  . په کچه محتوا او ارزښت نه لری) در متون کھن تاريخیافغانستان 

زده کړولپاره بھر ته نه  حتی د يوی مياشتی لپاره دلوړوخو زه تر ده په مراتبو د استعداد او ذکاوت خاوند يم ،

  .د ده پشان غوړه مالی اوچالبازی می نده زدهځکه يم ليږل سوی، 

 پاچاھی کی افغانی محصلين اکثره  په امريکا او اروپا کی اضافه تر پا ته دی نه وی چی د  ظاھر شاه په

مجبور وه په ټاکلی موده کی په زيارکښلوسره بری ليک 6س ته راوړی او بيرته  .دوکالو د  زده کړو چانس نه د رلود

لی کاکړ په ټاکلی موده  خو ښاغ،ھيواد ته راستون سی ، که نه نو  مياشتنی تنخواه او نور امتيازونه يی  له 6سه ورکول

د زده کړوموده ) مربی لری مربا وخوره (  مشھوره خبره ده .کی دماستری بری ليک د سند په اخستلو بريالي نه سو

کاله په ١۴ لڼډه دا چی کاکړ. يی د دوکالو څخه  په اووه کلنو اوږده سو، خو بيا ھم د ماستری په اخستيلو بريالی نه سو 

   .و،د ماستری په اخستيلو افغانستان ته راغیانگلستان کی پاته سو څ

يوازی د تاريخ د ماستری په زډه کړه   ښاغلی کاکړ اوه کاله په انگلستان کی (د داکتر زمانی د روايت  له مخی

څو کاله وروسته د امريکايانو په سپارښتنه د  . ھغه په دغه اووه کاله کی  د دکتورا په اخيستلو بريالی نه سو. بوخت وو

  ]١٠[ .تخاری دکتورا اخيستل، دا بل داستان دی چی بايد خپله يی بيان کړیاف

کی  زه باور لرم که د دغه بی استعداده انسان پر ځای دپوھنی وزارت دغسی مھربانی د نورو کسانو په حق

ر ته  جرمنی امريکا او ھند کی س، فرانسه،کاله لوړی زده کړی په انگلستان٢، ٢ کسانو کو6ی سول ٧کړی وای ،

څنگه چی   .کړی وایخذمت ورسوی،او ھر يو د ماستری  د ديپلوم سره ھيواد ته راغلی وای او دھيواد زامنوته يی 

د افغانستان د . تر 6سه کړه ) ماستری(کانديد اکادميسن صديق روھی د دوه کلن بورس په استفاده سره له بيروت څخه 

  .ال او پوه شميرل کيږیعلومو اکادمی دښوونی او روزنی په برخه کی ليکو

او له بله پلوه د انگريز  د ) مؤافقه (څنگه وکړای سول ،له يوه پلوه  د پوھنی وزارت ھوکړه  خو داکتر کاکړ

لپاره تر 6سه کړه راز او رمز او د څوارلس کلنو  کلنو١۴کالو لپاره بلکی د ٣او يا ٢اکسفورد  پوھنتون ھوکړه ، نه د 

څوک پدی نپوھيږی ،  س ته راوړل په ظاھر شاھی وخت کی بيله د انگريزپټ سازمان بلد انگلستان د اقامت ويزه 6

  .ښايی تر کاسی 6ندی نيم کاسه وي خو منطق حکم کوی چی

يی   د افغانستان په ھر يرغل اوتيری کی،څخه چی انگلستان د افغانانو د6سه جگرخون زړه لری له ھغه ځای

  افغانستان د خپلواکی په جګړه کی دانگريز ماتی په نړی کی د دوی شھرت ته زيات تلفات ورکړی دی تر ټولومھمه د



  
 

 

  ٧تر ٧  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، زوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پا: يادونه

 

سيا او افريقا کی  د انګريز مستعمری د افغانستان دخپلواکی  دجګړی په الھام آسته تر دی په وور. سترګوزار وو

په . ندان سولڅو د خپلواکی غوښتونکی سول او د خپل واک خاو .ښورښت او پاڅون وکړ اخيستلو سره پر له پسی

اور داسی امان � خان «: وليکلڅلورمه ، په  جون  کال د١٩١٩د )جورج روزکيبل (ھمدغه دليل انګريز سياستوال 

  ]١١[.»،څو موږ دغه اور مړکړوغواړی  وختډير بل کړی چی

ل کړی واقعيت ھمدغه دی چی امان K خان د بريتانيا د امپراتوری په قلمرو کی د خپلواکی غوښتنی اور ب
ھمدا ډول انګريزانو د امان K خان او د  .  د انګريز د امپراتوری د ټوټه ټوټه کيدو پوری دغه اور لمبی درلودی،چیو

ه جوړه کړی وه بلکی تر لس پ? زيات  د طيِده د پلويانو څخه دغچ له کبله ،نه يوازی  د امان K خان د وژلو  تو
خو ھيڅوک د انګريزانو دھيلو په تر سره کولوکی  .ه تر سره سوهي وژلو توطکال تر پايه  د پاچا پر ضد د) ١٩٢٠(

پوری تړلی روحانيونو په لمسون  لومړی د منګلو ښورښت پيدا سو  څو د پاچا انګريز   تر څو په ،بريالی نه سول
وروسته . نډ وګرزیخ) اص?حاتو(گرانښت لږ سی او ملی اقتصاد ته زيان ورسوی  او د امانی رژيم د ټولنيزو سمونونو

وکړ ،ګوډاګی روحانيونو او جاسوسانو پوچ او نا روا تورونه  د ځينيو دولتی  سفرتر ھغه چی پاچا اروپا ته اوږد 
کسانو په مرسته  او په کابل کی د انګريز د استازی ھمفريز ورانکاری ھم د پاچا او ملکی ثريا پرضد د خلکو په مينځ 

  .کی جاری کړل

يوه تازه موضوع  د سفر په وخت کی د انګريز جاسوسانو او مطبوعاتو ھره وړځ او ھره اوونیاروپا ته د پاچا 
لکه  د ملکی لوڅ انخورونه په سرحدی قبايلوکی خپرول او د م?يانو لخوا  په پنځه وخته لمونځ کی د خلګو غوږوته 

نه د امان K خان پر ضد  اوتوبغنو ډير وخت تير نه سو چی په شينوارو او کوھدامن کی د خلګو . رسول کيدل 

امان K  اويو خاص ګرانښت درلود  خو پاچا دخلګو په مينځ کی.  ړنګيدو سبب وګرځيد راوپاريدل، اود امانی رژيم د
کله چی ده وليدل چی  .خان نسبت د دسقاو زوی ته د نادر خان برياليتوب ته د بيرته راتک په ھيله ھرکلی ويلی وو

يی تارو مار کړل  نو  اوچم وکړ  او خپله يی پاچاھی قبضه کړه  د انګريز ضد مشروطه غوښتونکینادر خان ھم دروه 
خو د نادر خان  تر وژلود مخه ،نادرشاه د ھيواد څخه بھر د امان K  د . د نادر خان څخه دغچ اخيستلو په لټه کی سو

کتاب کی  په ) وره امانی وتوطيه ھای انگليس ری دګباز ن(د نادرشاه او ھاشم خان جاسوسان په .وژلو امر کړی وو 
   . بيان سوی دیاو دقت سره غور

نو وي?ی سو چی د انګريز رشک او رخه د سلو کلنو په تيريدلو سره  تر اوسه د غازی امان K خان سره له 
څخه يو ضعيف النفس   ينځمينځه نه ده تللی، اوس مھال د افغانستان  د خپلواکی د بی ارزښته کولو له امله د پښتنو له م

تر حسن کاکر  . يی زده کړه کړی ده  او ځوان نسل ته د تاريخ درس ورکړی سړی وپلټی چی  د تاريخ  په څانګه کی
بل څوک کو6ی سی چه د تاريخ د دکتورا په بدل کی ، دغسی ذلت ، بی عزتی او خيانت ومنی او د خپل  اخ?ص د 

جوته ده که د  ھيواد  نورو قومونو څخه   .واد  روڼ اندی، وطنپال مشر تخريب کړیثبوت لپاره د انګريز  په ګته د  ھي

يو پښتون ، ھغه  ،له بده مرغه  اوس پوه سو چیاو د خلګو کرکه به ښکاره سوی وای به رسوا ريو سړی وای ، ډيرژ
يی م? تړلی  اريخ په لتاړ کولوکیرپه سويه د خپلواکی ، پاچا امان K او زموږ د خلګو د مبارزو د تټھم د تاريخ د داک

په مرموز ډول د مشروطيت د نھضت افغانستان د خپلواکۍ او پاچا امان K چی زموږ چی ده ،څلويښت کاله کيږی 
   .دھيواد د تاريخ زرين څپرکی دی ، تخريب کوی

خوا څرګند او ل څو په پای کی د تاريخ دغه جعل کار او تحريف کوونکی د داکتر زمانی د اصولی کره کتنی
او د نورو ھيواد والو پام يی چی د امانی پر مخ تللی  رژيم پلويان دی  د کاکړ د ورانکاريو . خلګو ته ور وپيژندل سو 

  امانيستان په ملی او تيوشمير د خپلواکۍ او دوھمی مشروطی د غورځنګ ليوال  او پاک  طين .ليکنوته راواړاوه 
ټولنه  دريځ  م?تړ وکړ، دغه د تاريخ داکتر يی زيات وټکاوه  او ھغه يی په افغانیاخ?قی زړورتيا د داکتر زمانی د 

  .کی  رسوا کړ

په ډيره زړورتيا د دغه جعل کار اوکوږ داکتر مټ خ?ص چی داکتر زمانی دي تل سرلوړی او بريالی وی 
  .کړ،کاذبه او توره څھره يی وطنپالو افغانانو ته ښکاره کړه

  د لومړی برخی پای


